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Ohlédnutí za kampaní EU-OSHA věnované  
práci s nebezpečnými látkami 

 

Dvouletá kampaň Evropské agentury na ochranu zdraví a bezpečnost při práci (EU-OSHA), která skončila v závěru 

roku 2019, přinesla řadu poznatků a také řadu nových informačních materiálů, které jsou i v současné situaci 

velice aktuální. Do kampaně byla zapojena též síť Enterprise Europe Network (EEN) jako zprostředkovatel 

odborných informací a prostředník mezi EU-OSHA a zejména malými a středními firmami. Všechny materiály 

kampaně měla proto všechna pracoviště EEN po celou dobu trvání kampaně k dispozici pro své klienty a 

uspořádáním dvou seminářů se pokusila ukázat, že s nebezpečnými látkami se setkáváme skutečně všude, že je 

důležité vědět, jak s nimi správně zacházet a také, že se lze pro práci s nimi inspirovat dobrou praxí jiných firem.  

Jak se uvádí na stránkách OSHA, je expozice nebezpečným látkám na evropských pracovištích mnohem běžnějším 

jevem, než si většina lidí dokáže představit, a je třeba vyvinout větší úsilí v zájmu ochrany pracovníků před těmito 

riziky. Kampaň na období 2018–2019 s názvem „Zdravé pracoviště má nebezpečné látky pod kontrolou“ si kladla 

za cíl zvýšit povědomí o nebezpečných látkách na pracovišti a o rizicích, která představují. Usilovala také o 

nastavení prevence pro lepší ochranu před nebezpečnými látkami i tam, kde se o nich téměř neví, a to 

prostřednictvím informačních materiálů, srozumitelných nejširší veřejnosti a propagační činností zúčastněných 

subjektů, a také pomocí dalších iniciativ. EU-OSHA vytvořila např. databázi poznatků o tom, jak mít nebezpečné 

látky účinně pod kontrolou. Tato databáze obsahuje též informace o platném právním a politickém rámci, ukazuje 

možná řešení a představuje nástroje správné praxe a nápady pro úspěšná opatření v oblasti komunikace a 

zvyšování povědomí o tomto problému.  

Kampaň se zaměřila též na zranitelné skupiny, na nahrazování látek a na karcinogeny a nádorová onemocnění 

související s prací, která tvoří v EU největší podíl smrtelných nemocí z povolání.  

Podrobnější informace k jednotlivým nebezpečným látkám i k dalším souvisejícím tématům je možné dohledat 

v encyklopedii OSHwiki  na stránkách EU-OSHA 

https://oshwiki.eu/wiki/Dangerous_substances_(chemical_and_biological) 

Více informací o bezpečném řízení nebezpečných látek na pracovišti naleznete na stránkách EU-OSHA i v češtině. 

Například zde: https://osha.europa.eu/cs/publications/info-sheet-legislative-framework-dangerous-substances-

workplaces/view. 

A dodejme, že nová kampaň EU-OSHA bude věnována muskoskeletárním onemocněním, způsobených pracovní 

činností. Téma velice aktuální pro každého. Enterprise Europe Network vás proto zve na účast na některém 

semináři nebo ke sledování stránek EU-OSHA.  Kampaň bude spuštěna letos se zpožděním až na podzim. Pokud 

vás téma zajímá,  sledujte stránky www.crr.cz/een.  

Služby Enterprise Europe Network jsou financované z programů Evropské unie COSME grantovou smlouvou číslo 879523 a Ministerstvem průmyslu a obchodu. 

Kontakt: Oddělení Enterprise Europe Network při Centru pro regionální rozvoj České republiky,  

U Nákladového nádraží 3144/4, 130 00  Praha 3, e-mail: een@crr.cr 
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